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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (06 de Julho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Vícios de Linguagem I. Interpretação. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Fazer a leitura da página 77, 78 e 79. 

2. Responder às perguntas da página 79, 80 e 81.  

3. Ler as páginas 81, 82 e 83 sobre os vícios de linguagem.  



4. Responder aos exercícios da página 83 e 84.  

 

Correção referente ao dia 03-07 

Página 75 e 76 

Atividade 1a: Quer  queiram: oração  coordenada sindética  alternativa; quer não queiram: 

oração  coordenada sindética  alternativa; sairei: oração  coordenada assindética. 

Atividade 1b: Você  gosta: oração coordenada  assindética; ou não gosta  desta canção: oração  

coordenada sindética  alternativa. 

Atividade 1c: Ora  se amavam: oração coordenada sindética  alternativa; ora se odiavam:  

oração coordenada  sindética alternativa. 

Atividade 2a: Fernando  e Maria cursavam inglês:  oração coordenada  assindética; e falavam  

espanhol: oração  coordenada sindética  aditiva. 

Atividade 2b: Ou você  estuda: oração coordenada  sindética alternativa; ou  você trabalha: 

oração  coordenada sindética  alternativa. 

Atividade 2c: Ora  se gostavam: oração coordenada sindética  alternativa; ora não  se 

gostavam: oração  coordenada sindética  alternativa; mas continuavam juntos: oração  

coordenada sindética  adversativa. 

Atividade 3: Ou. 

Atividade 4a: Resposta  pessoal. Sugestões de  resposta: Fazia sol, mas  agora chove. Ora faz 

sol, ora  chove. Ontem choveu, hoje  fez sol. Fez sol e choveu no  mesmo dia. 

Atividade 4b: Resposta  pessoal. Sugestões de  resposta: O casal não só  dança, mas também 

canta.  O casal dança bem, mas  canta melhor. Ora o casal  dança, ora canta. 

Atividade 4c: Resposta  pessoal. Sugestões de  resposta: Os torcedores  estavam 

esperançosos,  porém o time perdeu o gol.  Ora os torcedores estavam  esperançosos, ora 

estavam  apreensivos. 

 


